
 

 
Concurs de Dibuix  
125 ANIVERSARI 
 
 
ORGANITZACIÓ: 
 
El Parc Zoològic de Barcelona convoca un concurs extraordinari de dibuix en el marc 
dels actes de commemoració del 125è aniversari del seu naixement.  
 
OBJECTIU: 
 
L’objectiu del concurs és contribuir a la sensibilització envers la conservació i el medi 
ambient a partir de la Institució Zoo de Barcelona. 
 
TEMA 
 
125 anys de Zoo. Qualsevol treball relacionat amb la història del Zoo --bé amb els 
animals del Zoo, bé amb la importància de gaudir del Zoo a la ciutat de Barcelona, o 
que presenti una relació amb qualsevol de les dues temàtiques-- podrà participar en 
aquest concurs. 
 
PARTICIPANTS: 
 
Podrà participar en el concurs qualsevol nen o nena entre 5 i 12 anys que estigui 
cursant Educació Primària durant el curs 2016-2017, o bé qualsevol nen d’Educació 
Primària a través de la seva escola, sempre que compti amb el consentiment dels seus 
pares o tutors. 
 
El fet de participar en el concurs implica el coneixement i total acceptació de les 
presents bases, motiu pel qual no podran ser impugnades una vegada formalitzada la 
inscripció. 
 
Serà imprescindible l’autorització paterna i/o materna o del tutor/a legal per a la 
participació del menor en aquest concurs.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
CATEGORIES: 
 
S’estableixen 3 categories: 
 

 Cicle inicial de primària (5-7 anys) - un primer premi i dos segons premis 

 Cicle mitja de primària (7-10 anys) - un primer premi i dos segons premis 

 Cicle superior de primària (10 -12 anys) - un primer premi i dos segons premis 
 
 

 
PREMIS: 

 
Premi especial 125  
Aquest premi commemoratiu del 125è aniversari del Zoo, serà el primer a ser 
escollit. Tots els participants podran optar a aquest premi i el seu guanyador/a 
ja no tindrà l’opció de poder guanyar un dels altres premis. Consisteix en: 
 

 Carnet Familiar del Zoo Club per un any 

 Visita guiada per a la família (2 adults + 2 nens/es) 

 Tauleta 
 
Premis per a les 3 categories esmentades en el punt anterior: 
 
Primer Premi 

 Carnet familiar del Zoo Club per un any 

 Visita guiada per a la família (2 adults + 2 nens) 
 

Segon Premi 

 Visita guiada per a la família (2 adults + 2 nens)  
 
 
En el cas que algun dels 10 dibuixos premiats hagi estat presentat per un nen/a 
que ha participat en el concurs per iniciativa de la seva escola, aquesta  
obtindrà: 

 Visita educativa gratuïta per al grup-classe del premiat.  
 
El Departament d’Educació del Zoo de Barcelona contactarà amb l’escola 
per establir la data més adequada per a la realització de la visita, la qual 
serà acordada amb el Zoo atenent a la seva disponibilitat.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

COM PARTICIPAR: 
 

A. El registre i enviament de dibuixos s’ha de realitzar mitjançant la pàgina web 
del Zoo de Barcelona segons el següent procediment: 

 Omplir el formulari amb les dades necessàries i adjuntar el dibuix 
digitalment. 

 
B. Els dibuixos hauran de ser originals i hauran de pertànyer (autoria) al 

participant, essent aquesta una condició essencial del concurs. 
 

C. Els treballs es realitzaran en cartolines o altres materials, mida DIN A-3. 
 

D. Podrà utilitzar-se qualsevol tècnica o procediment pictòric a elecció del 
participant. 

 
E. No s’admetrà com a dibuix original la utilització de fotografies o imatges 

d’altres autors ni dissenys que incloguin marques comercials.  
 

F. No entraran a concurs aquells treballs amb una temàtica, mida, presentació, 
etc. que no s’ajustin a allò recollit en aquestes bases. 

 
G. Tampoc seran admesos aquells treballs en els quals figurin imatges de persones 

que siguin identificables, ja siguin actuals o d’èpoques passades. 

 
TERMINIS: 
 

A. El concurs estarà obert a la participació des del 17 de maig fins al 15 d’agost 
(ambdós inclosos). Els dibuixos enviats passat aquest termini no seran 
acceptats. 

 
B. El Jurat es reunirà a les oficines del Zoo de Barcelona per determinar els 

guanyadors del concurs a partir del 16 d’agost, i s’escolliran els 30 dibuixos 
finalistes, 10 per cada categoria.  
 

C. A partir del dia 1 de setembre  es comunicarà personalment als participants la 
seva condició de finalistes i possibles premiats en el concurs en les seves 
respectives categories. Els organitzadors es reserven el dret de publicar a partir 
d’aquesta data, a la seva pàgina web, i/o d’altres mitjans els treballs 
guanyadors.  
 

D. Els finalistes rebran la comunicació via correu electrònic i hauran de fer arribar 
els seus dibuixos originals al Zoo de Barcelona abans del dia 11 de setembre 



 

indicant al sobre “Concurs de dibuix 125 aniversari del Zoo”. No s’admetran els 
dibuixos rebuts posteriorment a l’11 de setembre. 
 

E. Només el participants seleccionats com a finalistes hauran de presentar el 
dibuix en format original, amb el material de base que cada participant hagi 
escollit i mida DIN A3.  

 
F. A partir del 16 de setembre i fins al dia de l’entrega de premis, els 30 millors 

treballs escollits com a finalistes seran exposats al Zoo de Barcelona. 
 

G. El lliurament de premis es realitzarà en un acte públic al Zoo el 23 de setembre. 
 

JURAT: 

 
Un jurat integrat per professionals de l’Art, l’Educació i la Biologia s’encarregarà de 
decidir els millor treballs presentats en cada una de les categories d’entre tots els 
dibuixos rebuts. També escollirà el treball guanyador absolut. En aquest cas no es 
tindrà en compte la distribució per cicles, de manera que qualsevol dels participants 
pot optar al premi. El Jurat serà escollit pel Zoo de Barcelona. 
 
 
El Parc Zoològic de Barcelona es reserva el dret de descartar i excloure del concurs 
aquelles obres presentades en cas que: 
 
 No s’ajustin a las bases. 
 Atemptin contra la moral o l’ordre públic o bé contra la imatge i bon nom del Zoo, 

Barcelona de Serveis Municipals, SA o Ajuntament de Barcelona. 
 Puguin considerar-se ofensius o contraris als objectius i valors de respecte per la 

naturalesa i el medi ambient. 
 
Els finalistes guanyadors del concurs no podran canviar el premi guanyat per un altre 
diferent ni per la quantitat equivalent al mateix premi en metàl·lic. En cas que per 
qualsevol causa renunciessin o no volguessin acceptar el premi, aquest serà declarat 
desert. 
 
Sense perjudici d’allò anterior, prèvia comunicació per escrit als organitzadors i 
l’acceptació d’aquests, els infants guanyadors que, per causes greus, no puguin 
apropar-se a recollir el premi, podran enviar una altra persona (familiar o amic) a 
recollir-lo en representació seva. En aquest cas la persona escollida tindrà el mateix 
tractament que el nen o nena, i per tant serà coneixedor i ben acceptant de les bases 
del concurs publicat a tots els efectes. 
 
 
 
 
 



 

 
RESPONSABILITAT: 
 
Els organitzadors es reserven el dret d’interpretar i modificar les bases del present 
concurs en qualsevol moment, fins i tot anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte, sempre 
que concorri causa justificada per a això. En tot cas, es comprometen a comunicar als 
concursants inscrits les bases modificades o, fins i tot, l’anul·lació del concurs 
mitjançant la pàgina web dels organitzadors.  
 
Els concursants prenen el compromís que la informació que facilitin sigui completa, 
veraç i  actualitzada; en tot cas, els organitzadors no comproven la seva autenticitat i 
per tant, declinen qualsevol responsabilitat que derivi d’eventuals errors, omissions o 
falsedats. 
 

PROTECCIÓ DE DADES: 

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD), s’informa que les seves dades de caràcter personal 
passaran a formar part de fitxers de Barcelona de Serveis Municipals (BSM) amb la 
finalitat de gestionar la participació en aquest concurs. 

Els autors dels dissenys presentats cedeixen tots els drets d’explotació sobre les 
imatges i  material realitzat per participar en el present concurs, en exclusiva i amb 
caràcter gratuït als organitzadors (Barcelona de Serveis Municipals, SA), per al seu ús, 
exhibició, reproducció, difusió i comunicació pública o transformació en qualsevol 
suport, indicant sempre el nom de l’autor. També autoritzaran l’ús fraccionat de la 
seva obra en els casos en què la seva aplicació així ho requereixi. 

Els finalistes també autoritzaran els organitzadors a reproduir i utilitzar el seu nom i 
cognoms així com la seva imatge, en qualsevol activitat publicitària i promocional 
relacionada amb el concurs sense que aquesta utilització li confereixi dret de 
remuneració o benefici de cap tipus, amb l’excepció feta de l’entrega del premi 
guanyat. No es tornarà cap treball. Aquests quedaran en possessió dels organitzadors. 

Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el 
deure de secret requerit. BSM ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives 
definides en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la LOPD 15/1999.  

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant 
comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, 
davant de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., a Calàbria 66, 08015, Barcelona. 
BSM atendrà les sol·licituds d’exercici de drets respecte a les dades emmagatzemades 
en els seus propis sistemes, per la qual cosa, en cas de voler exercir un dret per a les 
dades emmagatzemades en ambdues empreses, haurà de dirigir-se per escrit a BSM.  

***** 


